
Katedra tělesné výchovy UK PedF 
Posudek diplomové práce 
Vedoucí: PaedDr. Ladislav Pokorný 

Autor DP: Bc. David Lein 

Název DP: Mnohočinnostní pojetí dětského sportovního kroužku 

 
1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.              

Autor si pro svoji diplomovou práci zvolil netradiční, ale zajímavé téma, vycházející z jeho 
zájmu o školní prostředí a zájmovou tělesnou výchovu. Cíle diplomové práce jsou 

formulovány v souladu s tématem práce, podobně souvisejí i problémové otázky. Struktura 
práce odpovídá potřebám diplomového úkolu, poměr teoretické a praktické části je vcelku 

vyvážený. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, ale postrádám zde v některých částech 

logičnost postupu. Začíná charakteristikou mladšího školního věku a jeho specifiky, 

pokračuje definicemi volného času, zájmů a zájmové činnosti, hry, pohybu a sportu. Dále se 

věnuje významným osobnostem pedagogiky v kontextu s pohybem a sportem. 
Charakterizuje pohybové schopnosti a dovednosti, vyzdvihuje význam sportování pro život 

dětí, hledá zdravotní i výkonnostní a sociální aspekty sportování. Dále se věnuje 

problematice sportovního kroužku z celé řady hledisek. Podstatná část teorie je dále 

věnována charakteristice sportovních aktivit, které lze ve sportovním kroužku realizovat. 

Škoda, že místy teoretická část působí chaoticky jak obsahem, tak i formální stránkou. 

Některé části jsou číslovány, jiné nikoliv. Autor v teoretické části pracuje s poměrně širokým 

spektrem informačních zdrojů a správně tyto zdroje v textu cituje. Obecně lze říci, že 

teoretická část práce obsahuje i informace nad rámec tématu.   

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                  

Pro realizaci výzkumu si autor formuloval 10 pracovních hypotéz. Lze říci, že při jejich 

konstrukci vychází z cílů práce, ale jejich formulace ne vždy umožňují jejich objektivní 
ověření. V některých hypotézách se objevuje najednou příliš velké množství informací.  

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Pro testování hypotéz si autor zvolil tři metody – dotazník, analýzu dokumentů a neúplný 

experiment. Způsob jejich uplatnění však ne vždy zaručuje základní princip vědeckosti – 
požadavek opakovatelnosti výzkumu. Ve výzkumné části se autor snaží objektivně 

vyhodnocovat data z jednotlivých částí výzkumu podle použitých výzkumných metod. Postup 



práce je více méně logický a jeho realizace poskytuje diplomantovi dostatek objektivně 
použitelných informací.  

 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                        

Interpretace výsledků výzkumu je realizována na třech úrovních podle jednotlivých 

výzkumných metod. Autor využívá pro zpřehlednění jak tabulkové vyjádření výsledků (u 

četnějších informací), tak grafického znázornění s legendou. Grafům nechybí číslo a název ani 

uvedení zdroje a popis os. Bohužel některé grafy jsou špatně čitelné. Podobně i množství 

informací v tabulkách škodí jejich přehlednosti. Nerozumím důvodu použití samostatného 

shrnutí výsledků výzkumu ve vztahu k hypotézám pod názvem “Interpretace“. Diskuze je 
věcná a logická, v její druhé části se diplomant věnuje verifikaci hypotéz. 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

Závěry jsou formulovány stručně a věcně a jsou strukturované. Jsou v kontextu s cíli a 

problémy diplomové práce. Poslední odstavec je věnován možnému dalšímu využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Celkový počet informačních zdrojů (24) odpovídá potřebám diplomové práce a je v práci 

náležitě uveden. Autor také v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna 

vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.              

Diplomant při zpracovávání práce prokázal schopnost vědecky pracovat a snažil se řídit 
základními principy vědecké práce. Prokázal dostatečnou erudici v problematice 
diplomového úkolu a také velký zájem o ni, zpracování diplomové práce splňuje všechny 
požadavky na ni kladené. Pracoval samostatně, konzultoval a dbal připomínek vedoucího 

práce.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:   

Otázka k obhajobě: Jsou na školách podmínky pro zajištění mnohočinnostního obsahu 
sportovních kroužků? Jsou svojí kvalifikací tento obsah schopni pokrýt i jejich vedoucí? 

 

 

Datum: 15. 5. 2017                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 

 

 


